Medlemsblad för Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, maj 2021

Allt för konsten!
Få konstnärskap är så djupt rotade i barndomen som
Friedensreich Hundertwassers (1928–2000). ”När jag
jobbade på bondgården”, skrev han en gång, ”såg jag
hur grönt gräset var och hur brun jorden var. Det var då
jag bestämde mig för att bli målare.” Hundertwasser
samlade ängsblommor som han pressade. När han
upptäckte att blommornas färger bleknade med tiden
inspirerade det honom till att istället måla dem.
Hundertwasser målade var
han än befann sig: hemma,
i naturen eller på väg, på
kaféer och restauranger, tåg
och flygplan, på hotell eller
på besök hos vänner och
bekanta. Han hade ingen
ateljé och använde aldrig
staffli. Istället la han duken
eller pappersarket platt
framför sig. På resande
Friedensreich Hundertwasser, född 15
fot hände det att han vek
december 1928 i Wien, död 19 februari 2000
på RMS Queen Elizabeth 2 i Stilla havet nära
målningen och arbetade
Nya Zeeland © 2021 Hundertwasser Archive,
Vienna
med endast den del
av verket som syntes.
Antingen tog han med sig målningarna när han reste,
eller så lämnade han dem i sina olika bostäder och
arbetade vidare på dem när han återvände.
Under 50-talets början ville Hundertwasser frigöra sig
från materiella begränsningar och leva som en fri och
oberoende människa. Han letade till exempel efter
material för sina målningar bland skräp och på gatan,
tillverkade sin egen färg av jord och tegeldamm eller
använde gamla färgslattar som målarkollegor slängt i
soporna. Han vägrade också att sälja sina målningar och
ville visa att det gick att leva fritt, utan pengar.

Hundertwasser, 937 UNENDLICHKEIT GANZ NAHE, 1994, Vienna © 2021 NAMIDA AG,
Glarus, Schweiz

Under sommaren 2021 äger en unik och omfattande
utställning av Hundertwassers konstnärliga produktion
rum på Nordiska Akvarellmuseet. Fokus är verk från
tidigt 1950-tal till sent 1970-tal och utställningen innehåller bland annat verk i akvarell, grafik, textila verk och
arkitekturmodeller.
Utställningen är en samproduktion med Die Hundertwasser Gemeinnützige Privatstiftung i Wien.
Curatorer: Annette Vogel och Bera Nordal.

akvarellspegeln

Ordföranden har ordet
Maj månad med många göromål, aktiviteter och med
planer för sommaren som står för dörren. Vi stämmer
in i studentlåtarna Vintern rasat ut bland våra fjällar,
Vårvindar friska, leka och viska och Den ljusnande framtid
är vår. Vi tror på sommaren och utställningen med
Friedensreich Hundertwasser!
Föreningen höll sitt digitala årsmöte som planerat med
32 deltagare. Tack till Berit Erenstedt och Eva Lundin
för Er tid i styrelsen och välkommen Anders Jensen och
Jonas Lekander till styrelsearbetet framöver.
Grattis till de nio vinnarna i medlemslotteriet!

Martin Bagge på Atenes brygga i Skärhamn. Båda dessa
samlingar börjar kl. 14.00 med Tjörns konstförening.
Höstens evenemang kommer i nästa akvarellspegel.
Välkommen till Tjörn hela sommaren!
Per Jensnäs
Johan Rafstedt tar emot sin vinst - akvarellmonotypi
STRANDEN - av konstnären själv Ingeborg Petersen

Vår konstresa blir i år på hemmaplan. M/S Atene
avseglar torsdag 26 augusti kl. 10.00 från Skärhamn mot
Marstrand och Strandverket med Bertil Valliens glaskonst
och Stanislaw Zoladz akvareller.
Redan söndag 23 maj träffas vi och konstvandrar på
Stenungsön och lördag 5 juni går vi ”Till sjöss med
Evert Taube” tillsammans med David Anthin och

Verksamhetsplan 2021
Vänföreningens medlemmar och styrelse verkar för att stödja Nordiska Akvarellmuseet med
utställnings- och kursverksamhet, konstinköp och med ekonomiska bidrag.
3 anordnar konstresor
3 producerar Akvarellspegeln med aktuell information
till medlemmarna
3 engagerar volontärer som informatörer i museets reception under sommarperioden och vissa andra tider
under året i samband med museets utställningar och
aktiviteter
3 söker samverkan med vän-/konstföreningar för utbyte
av erfarenhet, information och inspiration
3 är medlem i Sveriges Vänföreningar för Konst och
Kultur
3 administrerar hemsidan www.akvarellmuseetsvanner.se
3 söker fler medlemmar – även föreningar och företag
3 ska uppdatera medlemsregister för att möjliggöra
digitala utskick

3 har ett konstlotteri för medlemmarna under årsmötet
3 arrangerar skiftande kulturevenemang på muséets scen
Vänföreningen samarbetar och samverkar med Nordiska
Akvarellmuseet om medlemsförmåner;
3 Medlem ser aktuell utställning vid förhandsvisning
med exklusiva guidning dagen före vernissagedagen.
3 Medlemsavgiften gäller som årskort till museets alla
utställningar.
3 Medlem får 20 % rabatt på entréavgifter till kulturprogram arrangerade av museet.
3 Medlem får 20% rabatt på konstkataloger från muséets
utställningar.
Skärhamn i mars 2021
Styrelsen

Styrelsens arbetsuppgifter fördelades inför kommande verksamhetsår
Ordförande: Per Jensnäs (vald på årsmötet)
Sekreterare/volontärer: Barbro Carlsson
Vice sekr./redaktör/resekommitté: Carl-Axel Lago
Kassör: Eva Andersson
Medlemsregister/utskick/konstinköp: Barbro Erikson
Medlemsregister/hemsida: Anders Jensen

Konstinköp: Ulrika Wallin
Utskick, suppleant: Monica Pettersson
Suppleant/medlemsregister/hemsida: Jonas Lekander
Konstinköp/suppleant: Heike Ahrends
Suppleant: Karin Guttman
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Nya möten!
Våren på Nordiska Akvarellmuseet 2021
TITTA PÅ – HITTA PÅ!
Distansvisning med bilduppgift för förskolan

Förskolorna har besökt oss digitalt under våren!
I utställningen Färgglada berättelser – ur museets samling
har grupper erbjudits en kortare visning av
ett enskilt verk. Visningen har avslutats med att
museets konstpedagog Linnéa tipsat om en kreativ
uppgift för barnen att arbeta vidare med på förskolan.
På bilderna syns Øyvind Torseters verk ur boken
Våffelmuck och barnens tolkningar. Uppgiften var att
rita och bygga självporträtt och andra figurer i papper.

FRÅN PÅSKLOVSVERKSTADEN 2021

Visst blev det påsklovsverkstad i början av april – men
den såg lite annorlunda ut. Årets upplaga ägde rum
i museets Samlingssal med åtta målande åt gången.
Under en av dagarna riggade museets konstpedagog
Linnéa kamera och projektor för att på storbild visa
besökarna hur man blandar färg. På så vis kunde vi
prata om akvarellmåleri på behörigt avstånd.

GUEST STUDIO SESSIONS

Under april–maj 2021 pågår ett digitalt program, där
konstnärer inom olika fält bjuds in att sända live från
Nordiska Akvarellmuseet – med innehåll de själva
bestämmer. Det bjuds på poesiuppläsning, nyskriven
musik, konstnärsworkshop och podinspelning. Alla
tillfällen går att se i efterhand på museets Facebooksida.
7 april SARA GARIB (poet)
21 april JENS LEKMAN (musiker)
5 maj TEGNERKLUBBEN JÄRVEN (konstnärsduo)
26 maj KONSTHISTORIEPODDEN (podcast)
På bild: Sara Garib läser poesi i direktsändning för
tittarna.

Vinnare vid medlemsdragning Nordiska
Akvarellmuseets Vänförenings årsmöte 2021

Konstnär

Yvonne Karlsson
Frukost
Yvonne Karlsson
Plan
Marie Kristiansson
Bohuslän
Lars Eje Larsson
Fruktbart
Ingeborg Petersen
Stranden
Ingeborg Petersen
Romeo och Julia
Anna Törnquist
Vinterland
Presentkortspaket nr 1
2 entréer till Akvarellmuseet
1500 kr inköp i butiken
1000 kr restaurang Vatten
Presentkortspaket nr 2
2 entréer till Akvarellmuseet
1500 kr inköp i butiken
1000 kr restaurang Vatten

Vinnare

Lotta Mellander, Göteborg
Per Johan Ulfendahl, Uppsala
Lars Olofsson, Bleket
Göran Wretlind, Mölndal
Johan Rafstedt, Skärhamn
Elisabeth Lagerlöf, Stockholm
Lena af Ekenstam, Hakenäset

Svante Berner, Skärhamn

Sigrid Staxäng, Skärhamn

Vi bryr oss om Tjörn

BB

Porto Betalt
Porto Betalt

Vänföreningen Nordiska Akvarellmuseet, Södra Hamnen 6, SE-471 32 Skärhamn, SVERIGE

Kommande konstutflykter
En seglats mot konsten
med Vänföreningen
och Atene
till Marstrand!

Utställning på Strandverket:

Med Tjörns konstförening
Sön 23 maj Konst och kulturvandring
på Stenungsön kl 14-16 pris 50:-/pers
Guide: Marika Berglund. Samling: P-platsen
på Stenungsön 14.00 gärna med picknickkorg
Anmälan: Anette Fosser 076-8756305 eller
Barbro S-Ahrén 070-7550440

(mer info www.phromotion.se)

”A New Horizon”

Bertil Vallien

Stanislaw Zoladz

Konstglas

Akvareller

Torsdagen den 5 juni Atenes brygga
kl 14.00 Skärhamn ”Till sjöss med Evert Taube”
med David Anthin (disputerat på Evert Taubes
liv) & Martin Bagge (musiker) – sång och musik
samt berättelser om Evert Taube. Medlem Gratis,
icke medlemmar 100:-/pers.
19/6 - 4/7 Sommarutställning på Akvarellmuseet
i ”Fria Verkstaden” 13-18 med Stefan Ceder, måleri
& Anette Florén keramik (repr. Norra Bohuslän Gerlesborg)

Vi seglar från Atenes brygga, Skärhamn

Torsdagen den 26 augusti 10.00
Medtag gärna picknickkorg.
Pris medl. 200:- icke medl. 250:Anmälan till carlaxellago@gmail.com & samtidig
betalning till Vänföreningen:
bg 5014-8139 Swish 1232124964

Årsavgift och medlemskort 2021

Öppettider finns på vår hemsida. Välkomna!

Välkommen till Vatten Restaurang & Kafé
i Nordiska Akvarellmuseet.
+46 (0)304 67 00 27 | www.restaurangvatten.se

Boab Tryckeri. Skärhamn

Årsavgift: 200 kr för enskild medlem, 350 kr för par på
samma adress och 2000 kr för företag. Avgiften sätts in på
bankgiro 5014-8139. Swish: 1232124964.
Utländska medlemmar:
IBAN-nummer SE95 0835 6807 3054 4814. Bicode
SWEDESS. Märk inbetalningen med namn, adress ev
medlemsnummer och mailadress.
Medlemskort: För er som betalat avgiften för 2021
finns medlemskortet överst på denna sida.
Klipp ut och använd! Museet har öppnat igen! Vi har fri
entré på våra kort!

